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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wskazuje, że obecna konsolidacja fiskalna w całej UE może doprowadzić do poważnych 
przerw, ograniczeń lub opóźnień w realizacji programu w niemal wszystkich krajach 
członkowskich, co może negatywnie wpłynąć na europejski przemysł obronny;

2. podkreśla, że europejski przemysł obronny charakteryzuje się tym, że kierują nim 
zróżnicowane krajowe strategie polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze bardziej 
negatywny wpływ; podkreśla w związku z tym, że należy poprawić konkurencyjność i 
odporność przemysłu obronnego w celu zminimalizowania negatywnych skutków;

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w dziedzinie przemysłu obronnego doprowadził do 
większego rozdrobnienia rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, przepisy, normy i 
dostawy; uznaje, że wspólna polityka w dziedzinie przemysłu obronnego sprawdza się 
pod względem gospodarczym, ale stanowi także zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też wyraża przekonanie, że w ramach europejskiej 
polityki w dziedzinie przemysłu obronnego powinno się propagować wielowymiarową 
współpracę na rzecz UE, wyznaczając główne cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory przemysłu oraz podkreślając rolę EAO i 
NATO we wspieraniu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi;

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w sprawie zamówień i transferów, które mają na 
celu zwiększenie konkurencji i ułatwienie obrotu produktami związanymi z obronnością; 
zachęca, w oparciu o łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do większej koncentracji 
popytu poprzez wspólne projekty w zakresie badań i technologii lub poprzez 
stymulowanie popytu na wspólne możliwości biorąc pod uwagę interesy przemysłu 
obronnego; zauważa, że po stronie podaży mniej konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o eksport, powinny zróżnicować swoją ofertę, mimo 
że pewien stopień konsolidacji dostaw jest nieunikniony.


